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Societatea Română de Radiodifuziune 
Comitetul Director 

 
PROCES-VERBAL 

 
 al şedinţei nr. 71 din data de vineri 16 decembrie 2011, ora 10,30 

 
APROBAREA ORDINII DE ZI:  

      
                  VOTURI PENTRU: 1,2,3,4,5,6                       ÎMPOTRIVĂ:   -                         ABŢINERI:  - 
 
 

I APROBĂRI: 
Nr.  
Crt. 

 
DESCRIERE 

 
 DISPOZIŢII 

1. Propunere privind colaborarea in domeniul radiodifuziunii pentru Acordul 
privind colaborarea culturala intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii 
Braziliei 
 

Serviciul Relaţii Internaţionale va reface materialul, conform observaţiilor membrilor 
Comitetului Director, şi îl va prezenta, spre aprobare, într-o şedinţa viitoare a CD. 
 

2. Adaptare grila programe posturi SRR pentru perioada 24.12.2011 - 
02.01.2012: 

a. Antena Satelor 
b. Radio România Cultural 
c. Radio România Muzical 
d. Radio România Regional 
e. Radio 3Net Florian Pittiş 
f. Radio România Internaţional 

 

Se aprobă adaptările propuse în forma în care au fost prezentate, pentru posturile: 
1. Antena Satelor 
2. Radio România Cultural 
3. Radio România Muzical 
4. Radio România Regional 
5. Radio 3Net Florian Pittiş 
6. Radio România Internaţional 

 
Redactorii şefi sunt responsabili de încadrarea adaptărilor de program în cadrul grilelor 
standard, aprobate de Consiliul de Administraţie, şi vor informa Comitetul Director în 
legătură cu modul de implementare a acestor adaptări, până la data de 15.01.2012. 
Evaluarea modului de implementare a adaptărilor aprobate, în grilele de programe, se va 
face la evaluarea prevăzută în hotărârile de aprobare a grilelor. 
 

3. Fond de carte pentru şcoli din Republica Moldova Având în vedere faptul că la data de 01.12.2011 a fost înfiinţat postul Radio Chişinău, 
SRR invită MAE să se alăture tuturor iniţiativelor pe care SRR le va derula în Republica 
Moldova, pentru menţinerea şi afirmarea identităţii comunităţilor româneşti din afara 
graniţelor ţării. 
Comitetul Director solicită Serviciului Patrimoniu reconsiderarea listei de cărţi ce 
urmează a fi donate şcolilor din Republica Moldova, prin intermediul MAE.  
 

4. Proiect „Cele trei Dive” Se aprobă solicitarea RRC privind susţinerea financiară în vederea organizării proiectului 
“Turneul naţional Cele trei dive”. 
 

5. Proiect pilot Bucuresti FM  - „Studioul 65” Se aprobă realizarea unui număr de 21 de episoade ale proiectului, care vor fi difuzate în 
cadrul programului Radio Bucureşti FM. 
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Bucureşti FM şi Redacţia Teatru Radiofonic vor pregăti lansarea proiectului „Studioul 
65”, în perioada 16.12.2011 – 15.01.2012, iar DCM şi Bucureşti FM vor promova 
proiectul în perioada 15.01-15.02.2012. 
Implementarea proiectului „Studioul 65” presupune suplimentarea bugetelor postului 
Bucuresti FM şi Redacţiei Teatru Radiofonic, conform proiectului prezentat. 
 

 
II AVIZĂRI:  
 
 
III.A ANALIZE :  

Nr.  
Crt. 

 
DESCRIERE 

 
 DISPOZIŢII 

1. Acte administrative ale Consiliului de Administraţie aprobate în şedinţa din 
data de 13.12.2011 

HCA nr.70/2011:  
DCM va publica modificările aduse Statutului Jurnalistului, iar Serviciul Juridic va asigura 
asistenţa de specialitate necesară. 
La următoarea şedinţă a Comitetului Director, Mădălina Neacşu va prezenta, spre 
aprobare, calendarul desfăşurării alegerilor pentru constituirea Consiliului de Onoare al 
SRR.  
 
DCA nr. 35/2011: 
Serviciul Juridic va comunica Decizia nr. 35/2011 tuturor persoanelor vizate, iar Serviciul 
Resurse Umane va stabili responsabilităţile specifice pentru renegocierea CIM.  
Reprezentanţii SRR în AGA - Gabriel Basarabescu, Constantin Puşcaş, Florin Dumitru, 
Amelia Roxana Roman şi respectiv Preşedintele director general, András István Demeter 
- se vor deplasa la Chişinău, săptămâna viitoare, propunând coacţionarului ziua de 
miercuri, 21 12.2011, pentru prima şedinţă AGA. 
 

2. Proiect speciale de promovare SRR etapa pilot:  
a. „Radioficare”  
b. CNADNR 

 

Proiectele se vor reformula, conform observatiilor facute de membrii CD, la capitolele 
privind echipele de lucru şi sarcinile şi responsabilităţile membrilor acestora. 
Bugetele vor fi refacute, cu explicarea fiecărei linii bugetare, cu precizarea surselor de 
finanţare, pentru anul 2011 si 2012. 
Se vor reevalua echipele de implementare, analizându-se competenţele necesare pentru 
implementarea ambelor proiecte. 
Materialele refăcute vor fi prezentate în şedinţa viitoare a Comitetului Director. 
 

3. Proiect „Administrare spaţii de producţie radiofonică SRR” Analiza va continua într-o şedinţă viitoare a Comitetului Director. 
 

4. Aplicarea DCA nr. 30/2011 privind construirea noului sediu al SRR Departamentul Economic, Departamentul Tehnic şi Serviciul Juridic vor identifica terenul, 
conform documentaţiei primite, până la data de 10.01.2012. 
 

 
III. B. Stadiul de implementare a proiectului ISMC - 
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IV INFORMĂRI : - 

Nr.  
Crt. 

 
DESCRIERE 

 
 DISPOZIŢII 

1. Situaţia derulării contractului cu SC CLIR Media Group Externalizarea serviciilor juridice nu exclude responsabilitatea Serviciului Juridic în 
legătură cu gestionarea dosarelor.  
Serviciul Juridic va demara procedura de conciliere amiabilă cu SC CLIR Media şi va 
notifica reprezentanţii acesteia în legatură cu neîndeplinirea obligaţiilor din contractul în 
vigoare, până la data de 31.12.2011.  
 

 
Prezentul proces-verbal se completează cu înregistrarea audio a şedinţei şi, după caz, cu alte documente la solicitarea membrilor CD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*La toate rubricile de vot se va consemna numărul curent al membrilor prezenţi, în ordinea din tabelul de semnături. 
 
Secretariat CD 
 
Mădălina Neacşu 
Iulia Vrăjitoru 

Nr. 
Crt. 

 
Comitetul Director 

 
    
Semnătura 

1. András István Demeter  

2. Doru Ionescu  

3. Constantin Puşcaş  

4. Constantin Burloiu  

5. Gabriel Marica  

6. Florin Bruşten  


